BESKIDY

– WISŁA

interkamp junior
gry & roboty & komputery
wiek uczestników: 7–12 lat
czas trwania: 12 dni
w górach
aktywnie: budowanie i programowanie
robotów, aquapark, gry i zabawy
Zapraszamy do Wisły na wakacje dla pasjonatów robotów, gier komputerowych,
planszowych i sportowych oraz informatyki. Obóz rozwija zdolności konstrukcyjne, graficzne i komputerowe. Rodziców zapewniamy o odpowiedzialnym doborze gier i czasu
spędzanego przed komputerem oraz solidnej porcji ruchu na świeżym powietrzu.

  PROGR AM
1 DZIEŃ Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przyjazd do ośrodka w godzinach wieczornych,
ok. 18–19:00, zakwaterowanie, ciepła kolacja, nocleg.
2–11 DZIEŃ Realizacja programu:
• turnieje gier i szczypta sportu: rywalizacja podczas turniejów gier sieciowych, na
konsolach PS3 i PS4. Na zwycięzców czekają nagrody
• roboty: do dyspozycji Lego Mindstorms NXT, Lego Mindstorms Education NXT,
Mindstorms EV3 Home 31313. Praca z nowoczesnymi zestawami Lego to wspaniała
przygoda. Każdy z zestawów zawiera – oprócz tradycyjnych klocków konstrukcyjnych, łączników, kółek, silniczków, przekładni oraz czujników dotyku i barw – także
mikrokomputer (w postaci klocka LEGO) i programowalny sterownik RCX
• budowanie robotów: konstrukcja własnego robota. Uruchom swoją wyobraźnię i
buduj
• programowanie robotów: w specjalnym języku RCX Code. Jest to graficzny,
intuicyjny język programowania, który decyduje o zachowaniu robota i sposobie reagowania na środowisko zewnętrzne. Twój robot będzie potrafił omijać przeszkody,
podążać w kierunku światła lub po czarnej linii
• teraz Scratch: wizualny język programowania, który umożliwia łatwe tworzenie
interaktywnych historyjek, animacji, gier i muzyki. Programowanie odbywa się
w sposób wizualny poszczególne elementy mają kształt puzzli, które można układać
w określonym porządku i tak tworzy się kod przypisany wybranym obiektom
• RPG maker: wdzięczny program do tworzenia fabularnych gier komputerowych bez
znajomości języków programowania. W programie tworzenie plików graficznych,
dźwiękowych i video, generator postaci, systemy skryptowania, tworzenie własnych
tilesetów, zmiana tła
• gramy: w ramach odpoczynku gry planszowei, karciane i terenowe. Do dyspozycji
m.in. Monopoly, Scrabble, Jungle Speed, Carcassonne, Osadnicy z Catanu, warcaby
• park wodny Tropikana w Hotelu Gołębiewski, w którym czekają na nas różnej wielkości baseny, zjeżdżalnie, jacuzzi, sauny
• strefa rozrywki: team building, gry terenowe, dyskoteki z motywem przewodnim, ogniska muzyczne, bilard, quizy, wieczory filmowe, a także zawody sportowe,
spacery górskimi szklakami i zwiedzanie Wisły
• zajęcia otwarte: zobaczycie na czym polegają zajęcia programowe innych obozów
• pokaz finałowy: poszczególne obozy prezentują efekty swojej pracy twórczej.
W pokazie biorą udział wszyscy uczestnicy i rodzice, znajomi, lokalne media oraz
przedstawiciele środowiska artystycznego
• nagrody: podczas gali finałowej kadra interkampu przyznaje skrzydlate interkampki
– nagrody specjalne za całokształt pracy twórczej na danym obozie. Nagrody dedykowane są tym, którzy w szczególny sposób wyróżniają się pasją, chęcią rozwoju,
postawą twórczą i zaangażowaniem.
12 DZIEŃ Śniadanie, wykwaterowanie, pobranie suchego prowiantu. Wyjazd, powrót
do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

  Z AK WATEROWANIE I W Y Ż Y WIENIE
Hotel Krokus w Wiśle. Obiekt położony jest tuż nad centrum Wisły, na południowym
zboczu Partecznika. Pokoje 2, 3, 4-osobowe (wyłącznie na pojedynczych łóżkach) z łazienkami. Do dyspozycji uczestników: liczne sale warsztatowe, regionalna jadalnia, windy,
całodobowa recepcja, malowniczy teren zielony, wiata grillowa i miejsce na ognisko,
wi-fi, bilard, parking. Na terenie ośrodka działają telefony wszystkich sieci komórkowych.
Wyżywienie: 4 domowe posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).
Pierwszy posiłek – kolacja, ostatni – śniadanie, suchy prowiant na drogę powrotną.

60 OBOZY KRAJOWE – HOBBY

  ŚWIADC ZENIA Z AWARTE W CENIE
• 11 noclegów w pokojach z łazienkami
• wyżywienie 4 razy dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja i suchy prowiant na drogę powrotną)
• bardzo aktywny program
• opieka kadry pedagogicznej, instruktorskiej i medycznej
• pamiątkowa koszulka, śpiewnik
• ubezpieczenie NNW (10 000 PLN)

  DODATKOWE OPŁ AT Y
• opłata za dojazd w zależności od miejsca wsiadania
• dodatkowe atrakcje

  FAKULTAT Y WNIE płatne w biurze lub na miejscu
•
•
•
•
•

płytka ze zdjęciami z obozu – 29,90 PLN
przygodowy pakiet obozowy – 100 PLN
Energylandia – 120 PLN
park linowy – 50 PLN
leśny Park Niespodzianek w Ustroniu – 60 PLN

  WA ŻNE INFORMAC JE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej oraz karty
kwalifikacyjnej
• proponowane kieszonkowe ok. 120 PLN
• warto zabrać: mały plecak oraz wygodne buty do wycieczek pieszych, obuwie sportowe, ciepły sweter lub polar, kurtkę przeciwdeszczową, strój kąpielowy/kąpielówki,
letnie nakrycie głowy (czapkę, chustkę lub kapelusz), przybory toaletowe, ręcznik
kąpielowy i plażowy, krem z filtrem UV, środek przeciwko owadom, okulary przeciwsłoneczne
• jeśli wolisz tworzyć gry na własnym laptopie, możesz zabrać go ze sobą

  TR ANSPORT
Dojazd własny: adres: Hotel Krokus, ul. Górnośląska 9, 43-460 Wisła Prosimy o przybycie
do Ośrodka ok. godz. 16:00 pierwszego dnia obozu i odbiór ok. 10:00 w dniu wyjazdu.
Dojazd autokarem pod opieką kadry. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 min.
przed odjazdem. Więcej miast i informacji na www.atas.pl
Miejscowość

Miejsce zbiórki

Wyjazd Powrót Dopłata

WYJAZD Z PONIŻSZYCH MIAST JEST POTWIERDZONY
Gdańsk

Parking przy Auchan, ul. Szczęśliwa 3

06:00 20:45 198 PLN

Wyjazd: parking przy McDonald's, al.Górnośląska 40A,
kierunek Kraków
Katowice Powrót: parking przy McDonald's,
ul.Ofiar Katynia 5, kierunek 14:10 12:10 118 PLN
Opole
Kraków

Parking przy Carrefour, ul. Zakopiańska 62

12:40 13:45 128 PLN

Łódź

Stacja Paliw OKTAN ul. Rokicińska 156

10:25 16:25 168 PLN

Poznań

Tzw. Dworzec Letni, ul. Dworcowa 1

07:40 19:10 188 PLN

Toruń

Stacja Paliw ORLEN, ul. Słupska 1

08:00 18:45 178 PLN

Warszawa

Pałac Kultury i Nauki, parking przy Pałacu Młodzieży, od
ul. Świętokrzyskiej

08:40 17:25 198 PLN

Wrocław

Parking przy McDonalds, ul. Czekoladowa 7

11:25 15:20 178 PLN

TURNUSY I CENY

www.atas.pl

POP-IRK-1
POP-IRK-2
POP-IRK-3
POP-IRK-4

25.06–06.07.2018
07.07–18.07.2018
19.07–30.07.2018
31.07–11.08.2018

2099 PLN
2099 PLN
2099 PLN
2099 PLN

Impreza organizowana przez BTA Kompas

